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Abstract 

 
The purpose of community service IbM PKK RT in Bantulan Sidoarum Godean 

Sleman namely empowerment model mothers households to own a business Craft of 

Rag so as to improve the welfare of the family, employs many workers from Bantulan, 

and formed the business center Craft in Bantulan Sidoarum Godean Sleman 

Targets and outcomes that result from community service programs IbM PKK 

RT in Bantulan Sidoarum Godean namely the formation of new businesses Craft of 

patchwork produce brooches, purses and handbags. Other outcomes were generated, 

namely brochures, business name board craft, facebook, blogs, and book sales. 

The method that will be used to achieve these objectives: training to make 

various models of brooches, purses and bags of patchwork and thread. Promotion is 

done by making brochures, business name board manufacture craft, manufacture 

facebook, blog creation. It also conducted a production management assistance 

(operations), marketing management and financial management. 

Community service IbM PKK Bantulan Sidoarum Sleman has produced 

brooches, purses, bags, brochures, signage, facebook and blogs. 

 

Keywords: empowerment, business, craft, patchwork, brooches, purses, handbags 

 

 

PENDAHULUAN 

Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah gerakan 

nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang 

pengelolaanya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga 



yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan 

berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesejahteraan dan keadilan 

gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. Pemberdayaan keluarga adalah 

segala upaya bimbingan dan pembinaan agar keluarga dapat hidup sehat sejahtera, 

maju dan mandiri. Kesejahteraan keluarga adalah kondisi tentang terpenuhinya 

kebutuhan dasar manusia dari setiap anggota keluarga secara material, sosial, 

mental dan spiritual sehingga dapat hidup layak sebagai manusia yang 

bermanfaat. Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan 

perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material 

yang layak bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang 

serasi, selaras dan seimbang antar anggota, antar keluarga dan masyarakat serta 

lingkungannya. 

 Anggota PKK RT 2 RW 4 Di Dusun Bantulan Sidoarum Godean Sleman 

ada 36 orang yang sebagian besar ibu-ibunya sebagai ibu rumah tangga. Anggota 

PKK RT 2 RW 4 Di Dusun Bantulan Sidoarum Godean Sleman yang sangat 

tertarik untuk membuat usaha craft dari kain perca dan benang diantaranya yaitu 

ibu Sumiyati, ibu Tri Ningsih, ibu Suwarni, d ibu Dwi Wahyuningsih dan ibu Pon. 

Sedangkan Anggota PKK RT 3 RW 4 Di Dusun Bantulan Sidoarum Godean ada 

46 orang dan sebagian besar ibu-ibunya juga sebagai ibu rumah tangga. Anggota 

PKK RT 3 RW 4 Di Dusun Bantulan Sidoarum Godean Sleman yang sangat 

tertarik untuk membuat usaha craft dari kain perca dan benang diantaranya yaitu 

ibu Siti Jazimah, ibu Awaluddin, ibu Giarti, dan  ibu Rikrik. 



Kegiatan yang dilakukan oleh PKK RT 2 dan PKK RT 3 setiap bulannya 

mengadakan pertemuan sebanyak satu kali. Dalam setiap pertemuan kegiatannya 

meliputi: 

1. Pembukaan 

2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars PKK, dan Sleman Sembada 

3. Pembacaan notulensi pertemuan sebelumnya 

4. Informasi dari RW, Dusun, dan Desa 

5. Arisan dan lain-lain 

6. Penutup 

Melihat kegiatan yang dilakukan PKK RT 2 dan PKK RT 3 belum berjalan 

optimal untuk pemberdayaan ibu-ibu anggota PKK. Sehingga tujuan 

pemberdayaan anggota PKK untuk hidup sejahtera, maju dan mandiri belum bisa 

tercapai. 

Saat ini  di Dusun Bantulan Sidoarum Godean Sleman terdapat 7 usaha 

konveksi dan jahit seperti terlihat pada tabel 1. 

Tabel 1 

Usaha Konveksi dan Jahit 

Di Dusun Bantulan Sidoarum Godean Sleman 

No Usaha Pemilik 

1 Konveksi batik Hafid Ibu Karsini 

2 Konveksi baju Rizana Ibu Yuli 

3 Batik Bantulan Bapak Yudi 

4 Penjahit Rizki Ibu Sumi 

5 Penjahit Pak Parno Pak Parno 



6 Penjahit Ibu Siti Ibu Siti 

7 Penjahit Ibu Yanti Ibu Yanti 

Adanya Usaha konveksi dan Usaha Jahit menyebabkan banyak limbah 

kain perca yang bisa diolah menjadi berbagai craft yaitu bros, dompet, dan tas 

dengan berbagai model. 

Melihat potensi di Dusun Bantulan Sidoarum Godean Sleman yang 

memiliki banyak limbah kain perca dan untuk pemberdayaan ibu-ibu anggota 

PKK RT 2 dan PKK RT 3  agar maju, mandiri, dan memperoleh pendapatan 

untuk kesejahteraan keluarga maka sangat perlu diberi ketrampilan membuat craft 

dari kain perca agar memiliki usaha Craft dari Kain Perca. 

 Produksi merupakan proses penciptaan barang (Heizer dan Render, 2015). 

Suatu usaha baru harus memiliki produk yang berkualitas. Oleh karena itu agar 

terbentuk Usaha Craft dari kain perca ibu-ibu RT 2 dan RT 3 dusun Bantulan 

Sidoarum Godean Sleman maka diperlukan pelatihan manajemen operasi dan 

pelatihan membuat bros, dompet, dan tas dari kain perca dan benang. Pelatihan 

membuat craft dari kain perca ada 2 orang warga Bantulan yang ahli membuat 

craft dari kain perca yaitu Mbak Norma dan Mbak Apri dan bersedia melatih ibu-

ibu RT 2 dan RT 3 dusun Bantulan Sidoarum Godean agar bisa  membuat craft 

dari kain perca.    

Pemasaran merupakan proses penciptaan dan penyampaian barang dan jasa 

yang diinginkan kepada pelanggan, meliputi kegiatan yang berkaitan dengan 

memenangkan dan mempertahankan pelanggan setia (Zimmerer & Scarborough, 



2008). Pemasaran yang akan dilakukan oleh Usaha Craft ibu-ibu RT 2 dan RT 3 

Dusun Bantulan Sidoarum Godean yaitu pembeli datang langsung, berjualan di 

pengajian-pengajian dan pertemuan PKK, konsinyasi, dan online.  

Promosi adalah salah satu faktor penting yang mempengaruhi persepsi 

konsumen. Tujuan promosi adalah menginformasikan, mempengaruhi dan 

membujuk serta mengingatkan konsumen tentang perusahaan dan produknya. 

Promosi mencakup segala hal yang mengeluarkan kata-kata tentang produk, 

termasuk metode berskala besar (seperti iklan televisi atau koran) dan juga situs 

jejaring, promosi melalui pos, dan pamflet (Schine, 2006).  Usaha Craft sangat 

perlu untuk melakukan promosi, karena dalam sebuah usaha promosi sangat 

penting dilakukan untuk meningkatkan penjualan. Oleh karena itu perlu dilakukan 

promosi . Diharapkan dengan adanya media promosi ini orang lebih mengenal 

usaha craft dari kain perca ibu-ibu PKK RT 2 dan RT 3 di dusun Bantulan 

Sidoarum Godean Sleman. Sehingga dengan adanya promosi akan dapat 

meningkatkan penjualan. 

 Mengelola keuangan suatu usaha dengan baik, bukan hanya dilakukan 

oleh usaha yang besar saja. Tetapi usaha kecil dan menengah harus melakukan 

pengelolaan keuangan dengan baik dan benar. Karena kinerja keseluruhan suatu 

usaha sangat dipengaruhi oleh kinerja keuangan usaha yang bersangkutan. 

Semakin baik kinerja keuangan suatu usaha, semakin besar kemungkinan usaha 

tersebut meraih sukses (Mudjiarto dan Aliaras, 2006). Oleh karena itu Usaha Craft 

http://www.sarjanaku.com/2013/04/pengertian-promosi-adalah-menurut-para.html


dari kain perca ibu-ibu RT 2 dan RT 3 dusun Bantulan Sidoarum Godean perlu 

pendampingan manajemen keuangan. 

 

TARGET DAN LUARAN 

Target dan luaran yang dihasilkan dari program pengabdian masyarakat IbM PKK 

RT di Dusun Bantulan Sidoarum Godean Sleman   yaitu model pemberdayaan 

ibu-ibu anggota PKK RT di Dusun Bantulan Sidoarum Godean Sleman. Model 

pemberdayaan ibu-ibu anggota PKK RT di Dusun Bantulan Sidoarum Godean 

Sleman yang dihasilkan yaitu: 

1. Usaha Craft dari kain perca ibu-ibu PKK RT 

2. Bros 

3. Dompet 

4. Tas 

5. Brosur 

6. Papan Nama 

7. Buku Penjualan 

8. Facebook 

9. Blog 

 
METODE PELAKSANAAN 

Agar usaha craft dari kain perca dan benang ibu-ibu PKK RT 2 dan PKK RT 3 di 

dusun Bantulan Sidoarum Godean Sleman bisa terbentuk, menyerap banyak 

tenaga kerja dari Dusun Bantulan dan menginspirasi Ibu-ibu  di Dusun Bantulan 



Sidoarum untuk memiliki usaha sendiri  sehingga terbentuk sentra craft di Dusun 

Bantulan Sidoarum  Godean maka diperlukan solusi aspek manajemen produksi 

(operasi) dengan pelatihan membuat craft dari kain perca dan benang, manajemen 

pemasaran dan manajemen keuangan usaha yang meliputi: 

1. Manajemen Produksi (Operasi)  

Agar usaha Usaha Craft dari kain perca ibu-ibu PKK RT di dusun Bantulan 

Sidoarum Godean Sleman bisa terbentuk maka diperlukan manajemen produksi 

dengan memberikan pelatihan membuat craft dari kain perca dan benang yaitu 

pelatihan membuat bros, dompet, dan tas. 

a. Pelatihan Membuat Bros dari Kain Perca 

Salah satu produk yang dapat di buat dari kain perca yaitu bros. Untuk pembuatan 

bros bahan-bahan yang diperlukan yaitu: 

Tabel 2 

Peralatan dan Bahan Untuk  Membuat Bros 

No Alat dan Bahan Jumlah 

1 Kain Perca 60  x 30 cm 

2 Benang 1 

3 Jarum 1 

4 Mutiara Imitasi 7 biji 

5 Peniti 1 buah 

6 Gunting 1 buah 

7 Lem Tembak 1 buah 

8 Kain Keras 5 x 5 cm 

 

Langkah-langkah pembuatan bros yaitu: 



Langkah 1 : 1. Sambungkan kedua sisi yang mempunyai sisi lebar 30cm dengan 

cara jelujur kedua sisi bagian kain dengan jarum di sertai benang yang senada 

dengan warna kain agar terlihat lebih cantik dan terkesan tidak asal-asalan, 

lakukan dengan hati-hati dan sebaik mungkin agar hasil akhirnya terlihat cantik. 

2. Lipat ke bagian dalam agar sambungan pada cara kesatu tidak terlihat dari luar. 

3. Lakukan kembali cara jelujur pada bagian luar agar dapat di serut yang akan di 

lakukan pada langkah ke 3. 

   

Langkah 2 : 1.Setelah proses jelujur selesai dilakukan periksa kembali hasil 

jelujur dan pastikan tidak ada benang yang kusut agar memudahkan pada saat me-

nyerut. 2. berikutnya serut atau menarik benang agar bros yang kita buat mulai 

terlihat berbentuk bulat, 3. Lakukan dengan hati-hati agar hasil bulatan bros 

terlihat bulat dan rapih (jangan sampai benang tersebut putus sebelum mengunci 

jahitan setelah selesai serut). 

    



Langkah 3 : 1. Pasang manik-manik pada bagian tengah terlebih dahulu untuk 

memudahkan pemasangan manik-manik selanjutnya. 2. Pasang mutiara imitasi 

pada benang dengan jumlah 6 buah dan lingkarkan kepada mutiara imitasi yang di 

pasang tadi di tengah dan lakukan pengencangan agar mutiara imitasi diam pada 

tempatnya dan mengelilingi mutiara imitasi yang pertama di pasang di tengah. 3. 

Hasilnya akan menjadi seperti yang di gambar no 3 di bawah ini. 

    

Langkah 4 : 1. Sediakan kain keras berbentuk bulat dengan diameter yang dapat di 

sesuaikan dengan ukuran bros yang kita buat sebelumnya. 2. Lipat bagian tengah 

kain keras agar dapat membuat lubang untuk nanti dipasang penitik seperti pada 

gambar no 3 di bawah ini. 4. Pasang penitik pada kain keras yang sudah di beri 

lubang pada langkah ke dua tadi. 

   

Langkah 5 : 1. Beri lem pada bagian bawah kain keras untuk nanti di tempel pada 

bagian bawah bros yang anda buat tadi. 2. Pasangkan dengan hati-hati kain keras 



yang sudah di beri lem tadi dan pastikan terpasang pada bagian tengah agar 

terlihat cantik seperti pada gambar no 3 di bawah ini. 

   

Hasilnya 

 

Gambar 1 

Bros 

b. Pelatihan membuat dompet dari kain perca 

c. Pelatihan membuat tas dari kain perca 

d. Pelatihan bros, dompet, dan tas dari benang 

2. Pemasaran 

Pemasaran yang akan dilakukan oleh Usaha Craft ibu-ibu PKK RT 2 dan RT 3 di 

Dusun Bantulan Sidoarum Godean Sleman yaitu pembeli datang langsung, 

berjualan di pengajian-pengajian dan pertemuan PKK, konsinyasi, online.  

3. Promosi 



Usaha Craft sangat perlu untuk melakukan promosi, karena dalam sebuah usaha 

promosi sangat penting dilakukan untuk meningkatkan penjualan. Oleh karena itu 

perlu dilakukan promosi . Promosi dilakukan dengan cara pembuatan brosur, 

pembuatan kartu nama, pembuatan  papan nama usaha craft, pembuatan facebook, 

dan pembuatan blog.   

4. Pendampingan Manajemen Pemasaran 

Pemasaran adalah kegiatan manusia yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan 

dan keinginan melalui proses pertukaran. Pemasaran yang akan dilakukan oleh 

Usaha Craft ibu-ibu PKK RT  di Bantulan Sidoarum yaitu pembeli datang 

langsung, berjualan di pengajian-pengajian dan pertemuan PKK, konsinyasi, dan 

online. Pendampingan manajemen pemasaran yang akan dilakukan yaitu 

mendampingi  menawarkan dan menitipkan (konsinyasi) bros ke toko –  toko 

diantaranya Toko Asmopuro 2 dan Aura Griya Muslim. 

5. Pendampingan Manajemen Keuangan 

Manajemen keuangan bukan sekedar bagaimana memanajemen uang kas. Tapi 

lebih dari itu, manajemen keuangan adalah bagaimana pelaku usaha mengelola 

kekayaan untuk menghasilkan keuntungan dan memanfaatkan sumber-sumber 

modal untuk membiayai usaha. Meski sederhana, pengusaha kecil dan menengah 

pun perlu menerapkan prinsip-prinsip manajemen keuangan.  

Agar kondisi keuangan pelaku usaha bisa tercatat dengan baik, maka harus 

mengontrol keuangan usaha sebagai berikut: 

a. Memisahkan uang pribadi dan uang usaha 



b. Buat buku catatan keuangan 

c. Memisahkan buku laporan pengeluaran dan buku pemasukan. 

d. Mencatat semua transaksi dengan teliti. 

e. Memisahkan uang laba dengan dana operasional usaha 

f. Rekap laporan keuangan setiap bulan. 

Oleh karena itu agar pengelolaan keuangan usaha craft ibu-ibu PKK RT bisa 

berjalan dengan baik maka diperlukan pencatatan sehingga diperlukan pembuatan 

buku penjualan. 

 

HASIL YANG DICAPAI 
 

 
Pelaksanaan pengabdian masyarakat IbM PKK di Dusun Bantulan  

Sidoarum Sleman diawali pada tanggal 2 Mei 2015 dengan melakukan koordinasi 

dengan Ibu-ibu anggota PKK di Dusun Bantulan Sidoarum. Target dan luaran 

yang dihasilkan dari program pengabdian masyarakat IbM PKK di Dusun 

Bantulan  Sidoarum Sleman yaitu model pemberdayaan ibu-ibu rumah tangga 

untuk memiliki usaha Craft sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga, 

menyerap banyak tenaga kerja dari Dusun Bantulan , dan terbentuk sentra usaha 

Craft di Dusun Bantulan Sidoarum Godean Sleman. 

1. Usaha Craft ibu-ibu PKK  dusun Bantulan Sidoarum Godean 

Sebelum Usaha Craft ibu-ibu PKK dusun Bantulan Sidoarum Godean 

terbentuk maka diadakan pelatihan membuat bros dari kain perca dan merajut 



terlebih dahulu. Pelatihan membuat bros dari kain perca dan membuat bros, tas, 

dan dompet dari benang sudah dilakukan sebanyak 14 kali yaitu:  

a. Pelatihan ke 1 diadakan tanggal 30 Mei 2015. 

b. Pelatihan ke 2 diadakan tanggal 7 Juni 2015. 

c. Pelatihan ke 3 diadakan tanggal 11 Juni 2015. 

d. Pelatihan ke 4 diadakan tanggal 14 Juni 2015. 

e. Pelatihan ke 5 diadakan tanggal 21 Juni 2015. 

f. Pelatihan ke 6 diadakan tanggal 28 Juni 2015. 

g. Pelatihan ke 7 diadakan tanggal 4 Juli 2015. 

h. Pelatihan ke  8 diadakan tanggal 22 Agustus 2015 

i. Pelatihan ke  9 diadakan tanggal 23 Agustus 2015 

j. Pelatihan ke  10 diadakan tanggal 30 Agustus 2015 

k. Pelatihan ke  11 diadakan tanggal 6 September 2015 

l. Pelatihan ke  12 diadakan tanggal 20 September 2015 

m. Pelatihan ke  13 diadakan tanggal 4 Oktober 2015 

n. Pelatihan ke  14 diadakan tanggal 18 Oktober 2015 

o. Pelatihan ke  15 diadakan tanggal 25 Oktober 2015 

Kegiatan Pelatihan membuat bros dari kain perca dan membuat bros, tas, 

dan dompet dari benang dapat dilihat pada gambar 2. 



   

Gambar 2 

Pelatihan Membuat Bros, Dompet dan Tas 

 Setelah dilakukan pelatihan-pelatihan pada ibu-ibu PKK dusun Bantulan 

Sidoarum Godean dan Ibu-ibu PKK dusun Bantulan Sidoarum Godean sudah bisa 

membuat bros, tas dan dompet dari kain perca dan benang maka terbentuk usaha 

craft Ibu-ibu PKK dusun Bantulan Sidoarum Godean. Usaha craft Ibu-ibu PKK 

dusun Bantulan Sidoarum Godean diberi nama Arum Craft. Selanjutnya 

kelompok usaha Arum Craft Ibu-ibu PKK dusun Bantulan Sidoarum Godean 

mengadakan pertemuan tiap 2 minggu sekali. 

Bros, tas dan dompet dari kain perca dan benang yang dihasilkan  Arum 

Craft oleh Ibu-ibu PKK dusun Bantulan Sidoarum Godean dapat dilihat pada 

gambar 3. 

        



     

       

Gambar 3 

Bros, Dompet dan Tas 

2. Brosur 

Brosur adalah suatu alat untuk promosi barang, jasa dan lain-lain, yang 

terbuat dari kertas yang dimana di dalamnya terdapat sejumlah informasi dan juga 

penawaran mengenai jasa atau produk tersebut. Brosur bisa dibuat sesuai 

keinginan sehingga dapat disesuaikan dengan karakter usaha dan bisa dibuat 

dengan bentuk atau tampilan yang unik.  

Brosur dibuat sebagai media promosi agar produk dikenal masyarakat. 

Brosur Arum Craft bisa dilihat pada gambar 4 



 

Gambar 4 

Brosur Arum Craft 

 

3. Papan nama  

Papan nama usaha merupakan bentuk promosi iklan di luar ruang. Papan 

nama usaha adalah jenis reklame visual terbuat dari papan kayu, lembaran logam 

seperti seng atau aluminium, atau bahan keras lainnya, yang pada umumnya 

bertuliskan nama usaha atau perusahaan, alamat, logo dan sebagainya. Papan 

nama biasanya dipasang di depan usaha atau perusahaan. 

Manfaat papan usaha yaitu untuk memberikan informasi letak usaha, 

mengingatkan konsumen dan prospek konsumen mengenai manfaat dari produk 

atau jasa yang ditawarkan, membangun dan mempertahankan identitas 

perusahaan, membantu meningkatkan penjualan, mempromosikan dan 

memperkenalkan bisnis ke konsumen, investor, dan pihak-pihak lainnya.  



Papan nama Arum Craft bisa dilihat pada gambar 5. 

 

Gambar 5 

Papan Nama Arum Craft 

4. Facebook  

Facebook adalah website jaringan sosial dimana para pengguna dapat 

bergabung dalam komunitas. Fungsi dan kegunaan facebook yang paling 

mendasar adalah untuk mencari dan menjalin pertemanan antara pengguna dunia 

maya, tetapi seiring berjalannya waktu, facebook bisa di gunakan untuk promosi 

dan bisnis online.  

http://hobyfarlet.blogspot.com/2009/11/menghadapi-bisnis-online-2010.html


Email Arum Craft yaitu arumcraft2015@gmail.com. Sedangkan nama 

facebook Arum Craft yaitu ArumCraft Yogya dengan direct link facebook yaitu 

www.facebook.com/arumcraft. Facebook Arum Craft bisa dilihat pada gambar 6. 

 

Gambar 6 

Facebook Arum Craft 

5. Blog  

Blog adalah situs web yang berisi tulisan, artikel atau informasi bermanfaat 

yang diperbaharui secara teratur dan dapat diakses secara online baik untuk umum 

maupun pribadi. Tujuan blog secara umum menyampaikan informasi yang 

bermanfaat untuk diri sendiri maupun bagi orang lain. Saat ini, khususnya di 

Indonesia, kegiatan blogging berkembang sangat pesat dengan tujuan yang 

beragam pula diantaranya untuk menjalankan usaha atau bisnis.  

mailto:arumcraft2015@gmail.com
http://www.facebook.com/arumcraft


Alamat website/blog  Arum Craft yaitu arumcraft.blogspot.com dengan 

account blog arumcraft2015@gmail.com. Blog Arum Craft bisa dilihat pada 

gambar 7. 

 

Gambar 7 

Blog Arum Craft 

6. Pendampingan Manajemen Pemasaran 

Pendampingan manajemen pemasaran pada Arum craft yang didirikan oleh 

Ibu-ibu PKK dusun Bantulan Sidoarum Godean diharapkan kelompok usaha 

Arum Craft memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan memasarkan produk 

craft dan mampu menjalin kemitraan sehingga meluasnya jaringan kemitraan dan 

pemasaran. 

Pendampingan pemasaran dilakukan pada Toko Asmopuro 2 dan Aura Griya 

Muslim. Selain itu pemasaran dilakukan dengan menawarkan produk ke saudara 

mailto:arumcraft2015@gmail.com


dan teman-teman serta menjualnya pada pertemuan PKK maupun pengajian. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 

Pengabdian masyarakat IbM PKK Dusun Bantulan Sidoarum Sleman telah 

dijalankan dengan baik. Dengan kerjasama tim pengabdian yang baik dan peran 

serta aktif dari mitra pengabdian.  Pengabdian masyarakat IbM PKK Dusun 

Bantulan Sidoarum Sleman ini telah berjalan sesuai yang diharapkan dan 

harapannya dapat memberikan manfaat bagi kedua mitra pengabdian masyarakat 

yaitu PKK RT 2 Dusun Bantulan Sidoarum dan PKK RT 3 Dusun Bantulan 

Sidoarum. 

Pengabdian masyarakat IbM PKK Dusun Bantulan Sidoarum Sleman yang 

kami lakukan ini telah menghasilkan bros, dompet, tas, brosur, papan nama, 

facebook dan blog. 

Guna meningkatkan ketrampilan ibu-ibu PKK dalam membuat Craft 

hendaknya melanjutkan kegiatan pengabdian masyarakat ini dalam bentuk 

pelatihan craft dan merajut tingkat mahir sehingga produk craft yang dihasilkan 

semakin berkualitas. Selain itu juga melanjutkan kegiatan pengabdian masyarakat 

ini dalam bentuk penyuluhan pemasaran produk craft. 
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